EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2018. május 11-én megtartott nyilvános ülésről.
Rendelet:
Határozatok:
17/2018. (V. 11.) határozat
Az Egyházashollósi Mesesziget óvoda alapító okiratának elfogadása.
18/2018. (V. 11.) határozat
Döntés személyes érintettség miatt.
19/2018. (V. 11.) határozat
Az Egyházashollósi Mesesziget óvoda intézményvezetőjének megbízás adása.
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Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 11-én 10:30 órától
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Az ülésen jelen vannak: Németh Tamás polgármester,
Nyul Kálmánné alpolgármester,
Simonné Daróczi
Annamária képviselők.
Dr. Németh Péter jegyző.
Az ülésről távol maradt: Németh Péter képviselő és Porpáci Gyula képviselők.
Németh Tamás polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket. A jelenléti
ív alapján megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből 3 fő képviselő jelen van. A képviselő-testületi
ülés határozatképes, így azt megnyitja.
Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a meghívóban közölt napirend elfogadására.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a meghívó szerinti
napirendet elfogadja:
Napirend
1. Egyházashollósi Mesesziget óvoda alapító okiratának elfogadása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
2. Óvoda vezető megbízása
Előadó: Németh Tamás polgármester
3. Egyéb időszerű feladat
ÉRDEMI RÉSZ
1./ Egyházashollósi Mesesziget óvoda alapító okiratának elfogadása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármester kérésére
előkészítette és rendelkezésre bocsátotta valamennyi képviselőnek a jelenleg tagintézményként
működő óvoda költségtervezeteinek változatait. Ebből megállapítható, hogy 13-14 fővel működő
intézmény fenntartása mind tagintézményként, mind önálló intézményként, rendkívül költséges. Az
önálló intézményként történő működtetés a legmagasabb költségigényű és további feladatokat ró, a
leendő önálló intézmény vezetőjére, a polgármesterre és a közös hivatalra is. Erre is figyelemmel a
jegyző jelezte, hogy nem látja értelmét önálló intézmény alapításának, mivel az alapítás, mind a
működtetés, költséget csökkenteni nem fog, hatékonyságot sem szakmai, sem költségvetési
szempontból nem növel, ráadásul olyan új feladatok és ebből eredő problémák merülhetnek fel,
melyek orvoslása meghaladhatja az Önkormányzat teherviselő képességét. Összefoglalva, az
átszervezés és a további feladatellátás új önálló intézményben történő megvalósítását nem javasolja.
Elmondta azt is, hogy véleményétől függetlenül – a testületi döntést más szempontok is
meghatározhatják -, a döntés, bármilyen legyen is, teljes felelősséggel és odaadással fogja a közös
hivatal és személy szerint a jegyző végrehajtani.
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Németh Tamás polgármester elmondja, hogy nem látja ilyen borúsan a jegyző úr által felvázolt
helyzetet. Az elkészített költségvetési tervezet változatok között - tagintézmény és önálló
intézmény- csak kb. 500.000.- Ft a különbség éves szinten. Az önkormányzat által felkért
pedagógiai szakértő szakvéleményében megállapítja, hogy a tagóvoda önálló intézményként való
működésének sem jogi, sem egyéb akadálya nincs. Rendelkezik a Köznevelési törvény 22.§-ában
meghatározott feladatellátásához szükséges feltételekkel. Az önkormányzat gazdasági helyzete
lehetővé teszi, hogy az épület pályázati támogatásból történő felújítása esetén az önrészt biztosítani
tudja. A Képviselő-testület tagjaival egyeztetett, és az ülésen nem megjelent képviselők is
támogatják az önálló intézmény létrehozását.
Németh Tamás polgármester ismertette az előkészített és mellékelt „Egyházashollósi Mesesziget
óvoda” alapító okiratát. A polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az alapító okiratot
fogadja el, ezzel 2018. szeptember 01. napjától az önkormányzati és nemzeti köznevelési
törvényből adódó óvodai alapellátási feladatot saját önálló intézményben, „Egyházashollósi
Mesesziget óvoda” alapításával és fenntartásával lássa el.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 3 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
17/2018. (V. 11.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a mellékelt „Egyházashollósi Mesesziget
óvoda” alapító okiratát elfogadja, ezzel 2018. szeptember 01. napjától az önkormányzati és nemzeti
köznevelési törvényből adódó óvodai alapellátási feladatot saját önálló intézményben,
„Egyházashollósi Mesesziget óvoda” alapításával és fenntartásával látja el. Az alapító okirat
aláírására felhatalmazza a polgármestert, az alapítással kapcsolatos teendők ellátására felhívja a
közös hivatalt.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31-ig folyamatosan
2./ Óvoda vezető megbízása
Előadó: Németh Tamás polgármester
Németh Tamás polgármester, hivatkozva 17/2018. (V.11.) számú képviselő-testületi határozattal
megalapított „Egyházashollósi Mesesziget óvoda” működtetéssel kapcsolatos feladatokra, javasolta,
hogy a képviselő-testület a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján,
nyilvános pályázat kiírása nélkül, szervezési feladatok ellátására szóló vezetői megbízást adjon, a
tevékenység megkezdésétől, 2018. szeptember 01. napjától egy évre, 2019. augusztus 31. napjáig,
Nyul Kálmánné (9781 Egyházashollós, Joó út 7.) részére, aki jelenleg az Önkormányzat
alpolgármestere.
Nyul Kálmánné alpolgármester bejelentette személyes érintettségét és kérte, hogy a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel határozzon a szavazásban történő részvételét megengedve, egyben
nem kérte zárt ülés elrendelését.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 3 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
18/2018. (V. 11.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy Nyul Kálmánné alpolgármester személyes
érintettsége ellenére hozzájárul, hogy az „Egyházashollósi Mesesziget óvoda” vezetői megbízás
adásáról szóló szavazáson, a személyes érintettségét bejelentő részt vegyen.
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Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: Azonnal.
Németh Tamás polgármester, megismételve javaslatát, kérte a képviselő-testületet, hogy nyilvános
pályázat kiírása nélkül, szervezési feladatok ellátására szóló vezetői megbízást adjon, 2018.
szeptember 01. napjától, 2019. augusztus 31. napjáig, Nyul Kálmánné (9781 Egyházashollós, Joó út
7.) részére, az „Egyházashollósi Mesesziget óvoda” vezetésére, a jelenleg alkalmazható besorolás
szerinti 383.670,- Ft/hó illetmény megállapításával.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát támogatta és 3 igen, 0 nem szavazattal, az alábbi
határozatot fogadta el:
19/2018. (V. 11.) határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy nyilvános pályázat kiírása nélkül, szervezési
feladatok ellátására szóló vezetői megbízást ad, 2018. szeptember 01. napjától, 2019. augusztus 31.
napjáig, Nyul Kálmánné (9781 Egyházashollós, Joó út 7.) részére, havi 383.670,- Ft/hó összegű
illetmény megállapításával, az „Egyházashollósi Mesesziget óvoda” vezetésére.
Felelős: Németh Tamás polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31-ig folyamatosan
Dr. Németh Péter jegyző bejelentette, hogy a döntésre figyelemmel 2018. szeptember 01. napjától
az alpolgármester Nyul Kálmánné tekintetében összeférhetetlenség állna elő, amennyiben 2018.
augusztus 31. napjáig nem közli az alpolgármesteri tisztségről történő lemondását. Ebben az
esetben, a határidőn belül, új alpolgármestert is szükséges lesz választani.
Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 11:30 órakor
bezárta.
Kmft.

Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

